
Pécsely Község Önkormányzatának 
13/2004. (XII. 22.) rendelete 

a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról 
(az időközi változásokkal egységes szerkezetben) 

 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 
többszörösen módosított 1990.évi LXXXVII. törvény 7 §-ában foglalt felhatalmazás alapján, 
előzetesen egyeztetve Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testületével és a 
viziközművet üzemeltető Bakonykarszt Víz és Csatornamű ZRt-vel, az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. §. 
(1) A Képviselő-testület a balatonszőlősi és pécselyi Önkormányzatok közös tulajdonában 
lévő viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat (továbbiakban: vízdíj) 17.500 m3. 
tervezett vízértékesítés figyelembevételével: 

215,10. Ft/m3 
összegben állapítja meg, melyből a fogyasztásarányos ivóvíz szolgáltatási díj üzemeltetési 
díja 155,10 Ft/m3, míg a bérleti díj 60,00 Ft/m3.(1) 

(2) Az 1) bekezdésben megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, de a 
fogyasztónak a mindenkori általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott mértékű 
ÁFÁ-val növelt összegű vízdíjat kell megfizetniük. 
(3) A fogyasztó az ivóvíz mennyiségétől független szolgáltatási alapdíj megfizetésére köteles,  
melynek összege az alábbiak szerint alakul. 
 
         _________________________________________________ 
  Fogyasztásmérő  át-   Havi  alapdíj 
  mérője  mm-ben       (Ft/hó) 
         _________________________________________________ 
   NA  13      60. Ft  +   ÁFA 
   NA  20    270.-         -”- 
   NA  25    500.-         -”- 
   NA  30    800.-         -”- 
   NA  40            1.600.-       -”- 
   NA  50            2.500.-         -”- 
   NA  80            5.000.-         -”- 
   NA  100           8.000.-         -”- 
   NA  150           10.000.-        -”- 
   NA  200           15.000.-      -”-      

 
2. §. 

(1) A fogyasztók által fizetendő vízdíj alapja a vízmérővel mért ivóvízmennyiség. 
 
(2) A vízmérők leolvasásával, a vízdíjak számlázásával illetőleg beszedésével kapcsolatos 
feladatokat – az Önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés szerint – a Bakonykarszt 
Víz és Csatornamű ZRt. nagyvázsonyi Üzemmérnöksége látja el. 
 
1 Az (1) bekezdést megállapította a 8/2008. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet. 
 



 
3. §. 

(1) Ezen rendelet 2009. január hó 1. napján lép hatályba az Önkormányzat hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéssel, melyről a jegyző gondoskodik. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/2007. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
P é c s e l y, 2008. december 15. 
 
 
 
 
 

ifj. Sebők Lajos     Jurics Tamás 
polgármester        körjegyző 

 
 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. december 16. 
 

         Jurics Tamás 
           körjegyző 
 
 


